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Alapvető célkitűzéseink 

Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése az iskola napi gyakorlatában. 

Új és meglévő növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai 

tevékenységeibe. 

A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi 

szinten egyaránt. 

Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a 

környezetünk értékeit. 

Legyen alapvető szempont az újrahasznosítás és a papírmentessé válás 

 

ÖKO - munkaközösség 

Villányiné Stáhl Márta    intézményvezető helyettes 

Keresztély Renáta ÖKO munkaközösség vezető, 

DÖK segítő Pellérd, tanár 

Katicsné Somogyvári Ildikó    könyvtáros 

Horváth Dávid Attila     tanár 

Jakab András      tanár 

Juhászné Kernya Andrea    tanító 

Antalné Horváth Bernadett    tanár, DÖK segítő Görcsöny 

Tóth Anett      tanító 

Hambakó Lilla     tanító 

Nagy Zoltánné     tanár 

Pók Csaba      tanár, DÖK segítő Kővágószőlős 

Posta Péter      technikai dolgozó 

  



Ökoiskolai működéshez kapcsolódó programok 

A környezeti nevelés, egészségnevelés és fenntarthatóság szinterei tanórákon 

A tanórákon szinte valamennyi tantárgy színtere a környezettudatos nevelésnek. Alsó 

tagozaton a környezetismeret órák, felső tagozaton a biológia, földrajz, 

természetismeret, kémia, egészségtan és fizika órák. A magyar nyelv és irodalom 

órákon érzelmi kötődés hozható létre a környezetünk megóvásáért, helyes 

kommunikáció a témával kapcsolatban, valamint a reklámnyelv ismerete, szerepe 

életünkben. Rajzórákon a természet sokszínűsége és formagazdagsága kerülhet 

előtérbe, tanulmányozható. Technika órákon lehetőség adódik környeztünk 

megtisztítására, egészséges ételek készítésére, használati tárgyak, díszek készítésére 

újrahasznosított anyagokból.  

Kémia és egészségtan órákon a különböző vegyszerek hatásairól, más természetes 

anyagokkal való kiváltásáról, a tudatosan választott élelmiszerekről, a helyes 

táplálkozásról beszélgetünk, tematikusan történik a feldolgozás. 

A megfelelő témaköröket a helyi tantervek, munkatervek, tanmenetek tartalmazzák.  

Az osztályfőnöki órákon a környezettudatos magatartásra nevelésen túl a mindennapi 

problémák felismerése, megoldásuk elvégzésére van lehetőség.  

A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek szinterei 

A tanításon kívüli időszak az órák közötti szünetekben, napközis szabadidőben, tanítás 

nélküli munkanapokon, kirándulásokon jelenik meg. A fenntarthatóságra nevelésben 

ezek az egyik legfontosabb időkeret, amivel ki lehet egészíteni a tanórán 

elhangzottakat, az elméletet átvinni gyakorlatba. Ezeken a rendezvényeken az iskola 

egész- szülők, diákok, nevelők- együttes munkája jelenik meg. 

 

Megünnepeljük a környezetünk jeles napjait: 

- Takarítási világnap: szeptember 3. hétvégéje – Környezetünkért hulladékgyűjtés 

- Autómentes világnap: szeptember 22. 

- Állatok világnapja: október 4. 

- „Ne vásárolj semmit” nap: november 27. 



- Vizes élőhelyek világnapja: február 2. 

- Víz világnapja: március 22.  

- Föld órája: március utolsó szombatja 

- Föld napja: április 22. 

- Madarak és fák napja: május 10. 

Minden tagintézményben szervezünk hulladékgyűjtést, a papír, fém, műanyag hulladékokra 

koncentrálva. A tanév során szelektíven gyűjtjük a használt elemeket, akkumulátorokat. 

A Természet-Ember-Társadalom komplex program keretében Pellérden a környezetünkkel 

kapcsolatos, átfogó témákat dolgozunk fel, idei témánk az ÚJRAHASZNOSÍTÁS, minden 

tantárgyat érintve. Biciklitúrákat, gyalogtúrákat szervezünk a település közvetlen, ill. 

közvetett környezetébe (KRESZ-park, Malomvölgyi parkerdő, stb.), kihasználva a nemrégen 

épített kerékpárutat is. Tovább ápoljuk a kapcsolatot a helyi horgászegyesülettel, és tervezzük 

a helyi halastavak meglátogatását. Ebben a tanévben is minden tagintézmény részt vesz a 

Világ Legnagyobb Tanórája programon. A pellérdi iskolában folyamatos a fűszerkert 

gondozása az ÖKO – szakkör segítségével, a Diákönkormányzatok pedig a teremtisztasági – 

versenyeknél és a hulladékgyűjtésnél segítenek. 

Versenyek: 

Pellérden alsós környezetismereti versenyt szervezünk ( Csiga – Biga ), Kővágószőlősön a 

Vörös Homokkő Túraverseny kerül megrendezésre. Részt veszünk továbbá a tanév során 

kiírásra kerülő levelezős és egyéb versenyeken. 

Szakkörök: 

Pellérd:   ÖKO – szakkör   vezető: Horváth Dávid Attila 

Kővágószőlős:  Bányamanó – szakkör  vezető: Nagy Zoltánné 

  



Pályázati tevékenység 

Ökoiskola cím megőrzésére pályázat benyújtása annak meghírdetésekor 

A tanév során meghirdetett pályázatok figyelése, részvétel azokon, amennyiben lehetséges 

 

Belső tudásmegosztás és kapcsolatok 

Munkánkat minden intézményben segítik a Diákönkormányzat, valamint a technikai 

dolgozók, nagyobb programjainkban a teljes tantestület is részt vesz. 

A munkaközösség feladatainak minden intézményben van felelőse az ott dolgozó kolléga 

személyében, a pellérdi intézményben megoszlanak a feladatok a nagyobb taglétszám miatt. 

A munkát a munkaközösség - vezető fogja össze, a programokról fényképes emlékeztetők 

készülnek. 

Munkaközösségünk tagjai között a tudásmegosztás rendszeres és a munkaközösségi 

foglalkozások egy része is kifejezetten erről szól. 

A tagok között és külső partnereinkkel a kapcsolattartás folyamatos, melynek fő formája az 

elektronikus kommunikáció a személyes interakciók mellett. 

 

 

 

  



Éves munkaterv  2019 – 2020 tanév – Pellérdi Általános Iskola 

Hónap Tevékenység Határidő Közreműködők Felelős 

személyek 

Augusztus  Ökoiskolai munkaterv 

elkészítése 

aug. 27. munkacsoport tagjai Keresztély 

Renáta 

Szeptember  Környezetünkért 

hulladékgyűjtés 

szept.16. iskola tanulói, DÖK, 

pedagógusok, Posta 

Péter, Biokom 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Horgászvizsga szept.21. Pellérdi 

Horgászegyesület 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Autómentes világnap a 

sportnap keretében 

szept.21. osztályok Villányiné 

Stáhl Márta 

  Világ Legnagyobb 

Tanórája 

szept.30 

– okt. 

04. 

diákok, pedagógusok Keresztély 

Renáta, 

Vészi Virág 

Petra 

  Fűszerkert gondozása szept. 

30. 

Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

szept. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Használt elem gyűjtés szept. 

30. 

iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Október  Állatok világnapja – 

Öszi Iskolai 

Kirándulás 

okt.04. iskola tanulói Keresztély 

Renáta, 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Vörös Homokkő 

Túraverseny 

okt.11. iskola csapatai Nagy 

Zoltánné 

Horváth 

Dávid Attila 



  Fűszerkert gondozása okt. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

okt. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Használt elem gyűjtés okt. 30. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

November  Ne vásárolj semmit 

nap 

nov.27.  iskola tanulói Keresztély 

Renáta 

  Használt elem gyűjtés nov. 30. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Fűszerkert gondozása, 

téliesítése 

nov. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

nov. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Madáretetés 

megszervezése 

nov. 30 Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

December  Madáretetés 

biztosítása 

dec.20. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Használt elem gyűjtés dec.20.  iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Teremtisztasági 

verseny 

dec.20.  DÖK Keresztély 

Renáta 

Január  Használt elem gyűjtés jan. 30. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Madáretetés jan. 30. Öko – szakkör Horváth 



biztosítása Dávid Attila 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása, 

Ökoiskolai pálkyázat 

elkészítése 

jan. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta, 

Hamburger 

Antal 

Február  Vizes élőhelyek 

világnapja 

feb. 04. diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvári 

Ildikó 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

feb.28. szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Madáretetés 

biztosítása 

feb.28. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Használt elem gyűjtés feb.28. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Március      

  Te – Szedd! márc.31. diákok, tanárok Keresztély 

Renáta 

  Víz világnapja márc.22. diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvári 

Ildikó 

  Happy – hét márc.31. diákok, pedagógusok Keresztély 

Renáta 

  Használt elem gyűjtés márc.31 iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

márc.31 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 



Stáhl Márta 

  Tavaszi munkák a 

fűszerkertben 

márc.31 Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Föld órája márc.27 diákok Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Április  Életmentő nap ápr. diákok, tanárok, 

külsős meghívott 

előadók 

Villányiné 

Stáhl Márta, 

dr. Fejesné 

Takács 

Viktória, 

Keresztély 

Renáta 

  Föld napja – TET nap 

Újrahasznosítás 

ápr.22. diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvári 

Ildikó 

  Fenntarthatósági 

témahét 

ápr. 20-

27 

tanárok, diákok Villányiné 

Stáhl Márta 

Keresztély 

Renáta 

  Teremtisztasági 

verseny 

ápr.30. DÖK Keresztély 

Renáta 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

ápr.30.  szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkert gondozása, 

növénytelepítés 

ápr.30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Használt elem gyűjtés ápr.30. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Május  Madarak és fák napja máj.10 tanulók, 

könyvtár,pedagógusok 

Katicsné 

Somogyvári 



Ildikó, 

Keresztély 

Renáta 

  Faluszépítés máj.09. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

 Csiga – Biga alsós 

környezetismereti 

verseny 

máj.13. Alsós munkaközösség Jakabné 

Katics Ildikó 

  Horgászvizsga máj.31.  diákok, Pellérdi 

Horgászegyesület 

Villányiné 

Stáhl Márta, 

Keresztély 

Renáta 

  Használt elem gyűjtés máj. 30. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Fűszerkert gondozása, 

növénytelepítés 

máj. 30.. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

máj. 30. szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

Június  Osztálykirándulások jún.4-6. osztályfőnökök, 

diákok 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Környezetünkért 

hulladékgyűjtés 

jún. iskola tanulói, DÖK, 

pedagógusok, Posta 

Péter, Biokom 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, továbbítása 

jún. 14. szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkert gondozása, 

nyári munkák 

megszervezése 

jún. 14. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 



  Használt elem gyűjtés jún.14. iskola tanulói, 

Pontvelem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Beszámoló készítése jún. 20. munkaközösség tagjai Keresztély 

Renáta 

Július  Aktuális fűszerkerti 

munkák 

júl. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

Augusztus  Tanév előkészítése aug. 23. vezetőség Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkerti munkák aug. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Attila 

  Ökoiskolai munkaterv 

előkészítése 

aug. 30. Munkaközösség Keresztély 

Renáta 

 

Pellérd, 2019.szeptember 05. 

 

Keresztély Renáta 

munkaközösség vezető 


